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Abstract 

Science, technology and innovation domain can 
be known as one of the most important and 
strategic issues in Iran, which considered a lot 
specially in the recent years. National innovation 
system, as a comprehensive outlook for players of 
this area and their relationships, can help us 
improve it. Innovation intermediaries are an 
important part of NIS which make coordinative 
and synergic relationships among different 
players of NIS (governmental bodies, universities, 
industries and private part), which worked as 
isolated islands before. This article, begins first by 
introducing innovation intermediary bodies as an 
important part of NIS, then it follows by 
definition, scientific literature and a 
comprehensive classification of previous 
researches in this area. Then we will present an 
overview of innovation intermediary institutions 
in Iran in three branches of government, 
university and industry. By doing interviews and 
using related documents, we gathered necessary 
data for this research and by using a grounded 
theory method with Glaserian approach (emergent 
and spontaneous) and as the innovation of this 
research we finally introduce corridor of 
innovation intermediaries and explain functions of 
each of them. The result, is shown in a diagram 
according the growth path of knowledge based 
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firms and their related functions of innovation 
intermediaries in each level of their growth.     
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هاي هاي نوآوري در ارتقاء ظرفیت نوآورانه شرکتهاي مطلوب واسطهکارویژه
  بنیان دانش
  2فردحسن دانائی ، *1حسین خصاف مفرد

  ، تهراندانشگاه شهید بهشتی ،دانشجوي دکتري مدیریت استراتژیک -1
  ، تهراندانشگاه تربیت مدرس ،گروه مدیریت دولتی استاد -2

  

  دهیچک
در . قرار گرفته است نیز هاي اخیر مورد توجه فراوانیها در کشور دانست که در سال ترین حوزهترین و راهبرديتوان از مهمفناوري و نوآوري را می حوزه علم، 

از اجزاء مهم نظام . تواند ما را در ارتقاء این حوزه یاري دهداین میان، نظام ملی نوآوري به مثابه چارچوبی کالن براي بازیگران این عرصه و روابط میان آنها، می
ها، صنایع و بخش دانشگاه اعم از نهادهاي دولتی، (یگران نظام هاي مختلف خود، سایر بازملی نوآوري، نهادهاي واسط یا میانجی هستند که با انجام کارویژه

این نوشتار، با معرفی نهادهاي واسط به عنوان جزئی . شوندافزاي آنها میاي خارج کرده و موجب ارتباط هماهنگ و همرا از حالت فعالیت جزیره) خصوصی
سپس مروري بر عناوین نهادهاي . پردازدبندي آثار علمی در این زمینه میرسی پیشینه و دستهشود و در ادامه به تعریف، برمهم از نظام ملی نوآوري، آغاز می

در ادامه با استفاده از روش گردآوري داده به صورت انجام مصاحبه و . نمود دواسط در ایران داشته و در سه دسته دولت، دانشگاه و صنعت آنها را معرفی خواه
هاي نوآوري، به عنوان نوآوري این ، در نهایت به معرفی داالن واسطه)خودجوش و نوظهور(بنیاد با رویکرد گلیزري  هشی دادهمتنی و با استفاده از روش پژو

هاي مورد بنیان و کارویژههاي دانش حاصل کار، در قالب نموداري از سیر رشد مجموعه. هاي مربوط به هر یک از آنها، خواهیم پرداختپژوهش و بیان کارویژه
 .یاز در هر سطح از رشد آنها ارائه شده استن

  نوآوري  فناوري،  کارویژه، نظام ملی نوآوري،  هاي نوآوري،واسطه: ها واژهدیلک

  

  ⊕1همقدم -1
که  دهدهاي علمی، نشان میهاي نوآوري و شبکهتحلیل نظام

تر تر و گستردهها بیش از پیش، آسانانتشار و عرضه نوآوري
دهد که این سهولت و مطالعات نشان می. شده است

هاي نوآوري نهفته است و اي بنام واسطهگستردگی در پدیده
هاي سازمانی و چگونگی روابط فیمابین از این رو مطالعه گره

. ئز اهمیت استعناصر نظام نوآوري، براي ارتقاء بیشتر آن حا
اي از بازیگران پا به عرصه در این نظام نوآوري، مجموعه

                                                 
 h_khassaf@sbu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده 1* ⊕

1توان آنها را عناصر میانی یا واسطاند که عموماً میگذاشته
2 

  .دهندنامید که وظایف متعددي در فرآیند نوآوري انجام می
هـاي بیرونـی   آفرینـان سـازمان  این بازیگران کـه شـامل نقـش   

کننـد  گري نوآوري را تسـهیل مـی  هاي واسطهشوند فعالیت می
هاي مختلف این بازیگران در فرآیند نـوآوري،  از نقش]. 1-3[

2هــاي ســومبــا عبــاراتی چــون طــرف
3هــاي واســطه، بنگــاه3

4، 
ــل ــده پ ــا زنن 4ه

ــا ،5 5کارگزاره
ــطه6 ــات ، واس ــاي اطالع 6ه

و  7

                                                 
12- Innovation Intermediaries 
23- Third Parties 
34- Intermediary Firms 
45- Bridgers 
56- Brokers 
67- Information Exchange 
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گـري  واسـطه "رو واژه از ایـن ]. 4[شـود  یاد می 1افراساختاره
هـا شـامل کـارگزاران    وسـیعی از سـازمان  به طیـف   "نوآوري

هایی که در پشتیبانی فرآیند هاي سوم و مؤسسهنوآوري، طرف
  .شودنوآوري سهم دارند اطالق می

هاي توان شرکتدر سایر کشورها برخی از این بازیگران را می
هاي عمومی مانند سازمان ،انتفاعیاي و خدماتی مشاوره
خصوصی غیرانتفاعی مانند هاي هاي دولتی و سازمانمؤسسه
هاي مشترك پیمان  محور، هاي انتقال فناوري دانشگاهسازمان

ها هاي نوآوري و انجمنشبکه  چندجانبه پژوهشی غیرانتفاعی،
ها در در کشور ما، این واسطه]. 5[و مجامع صنعتی دانست 

هاي هماهنگی دانش، صنعت و نهادهایی چون کانون قالب
دفاتر   هاي علم و فناوري،پارك  انشگاهی،بازار، مراکز رشد د

هاي ثبت مؤسسه  ها،ارتباط با صنعت مستقر در دانشگاه
هاي مالی حمایت از ، صندوق)هاپتنت(اختراعات و ابتکارات 

  .اندنوآوران و پژوهشگران ظهور و بروز یافته
در این مقاله، ابتدا به تبیین نظام ملی نوآوري به عنوان نظامی 

دربردارنده اجزاء فعال در حوزه نوآوري پرداخته جامع و 
سپس به تعریف و تبیین نهاد واسط به عنوان جزئی مهم از 

شده در این  کنیم و در ادامه، مطالعات انجام این نظام اشاره می
اي از کلیه مطالعات بندي چهارگانهزمینه را بررسی و دسته

مطلوب این هاي  در نهایت نیز، کارویژه. ارائه خواهیم داد
نهادها را مبتنی بر مفهوم چرخه تأمین نوآوري و استعاره داالن 

 .در درون نظام ملی نوآوري، مطرح خواهیم نمود

  
نهاد واسط به عنوان یکی از اجزاء نظام ملی  -2

   نوآوري
  

 و میالدي آغاز 60 دهه حدود از نوآوري مند بهمرویکرد نظا
نسبت به نوآوري،  بینشاین . رسید شکوفایی به 90 دهه در

 کرده ایجاد فناوري و اقتصادي تحلیل در اساسی تغییراتی

 نوآوري مستقل بازیگران ها دیگربنگاه رویکرد، در این. است

 ساختارهاي از ايمجموعه به وابسته شدت به بلکه نیستند

 ،)هادانشگاه و پژوهشی هايسازمان( دانش نهادي تولید

 هاي انتشاردهنده دانشسازمان یادگیري، بر فرهنگی تأثیرات

 هاییبنگاه سایر و دولتی هايمشی، خط)هاو دانشگاه مدارس(

                                                 
1- Superstructure 

 بر سیستمی متغیرهاي این. هستند دارند تعامل یکدیگر با که

 مناطق در که مسیري. گذارند می تأثیر مسیر نظام نوآوري

 و مناطق سایر به نسبت درازمدت در و متفاوت مختلف،
   .پایدار است کامالً هامکان

گیرد که در برخی هایی را در بر مینظام ملی نوآوري سازمان
طور، نهادهایی که بر روابط بین خصوصیات مشترکند و همین

هاي پس از جنگ جهانی دوم، نظام. ها تأثیرگذارندآن سازمان
به سیاق ساختاري ) یافته در کشورهاي توسعه(ملی نوآوري 

وکار این سه بخش شامل بخش کسب. بخشی شکل گرفتند
ها بودند که البته  ، بخش عمومی و دانشگاه)خصوصی(

م چهارمی هم نظا خرده. پیوندهاي بین آنها نسبتاً ضعیف بود
شامل ادارات استاندارد، مالکیت صنعتی و غیره وجود داشت 

هر سازمان در این سیستم نقش . که ماهیتی زیرساختی داشت
ها، کارویژه دانشگاه. داشت و کارکرد خاص و مشخصی

کارکرد دولت، . هاي بنیادي بودآموزش عالی و پژوهش
ها، گرا و کارویژه بنگاههاي مأموریتها و پژوهشآزمایشگاه

 1جدول . پژوهش کاربردي و توسعه مبتنی بر فناوري بود
دهنده نظام ملی نوآوري را نشان فهرستی از عناصر تشکیل

  .دهدمی
  
  نوآوريهاي  واسطه -3
  تعریف 3-1

اي جدید است و در ایـن  مقوله نهادهاي واسط نوآوري، حوزه
گذاري نـوآوري،  مشیهاي خطزمینه در مقایسه با سایر عرصه

با ایـن وجـود، برخـی      .آثار پژوهشی زیادي تولید نشده است
پژوهشگران در آثار خود سعی در ارائه تعریفی جـامع از ایـن   

حاصله مبتنی بر نـوع ورود و زاویـه   تعاریف . اندنهادها داشته
  .دید هر یک از این پژوهشگران، با یکدیگر متفاوت است

اي هاي نوآوري را به عنوان گونهواسطه) 2006( 2جان هاولز
ها که به عنوان عامل یا واسطه در هر یک از مجزا از سازمان

کنند مراحل فرآیند نوآوري بین دو یا چند طرف فعالیت می
وي بین مفهوم نهادهاي واسطه نوآوري و ]. 4[کند معرفی می

. شوداي نوآوري تمایز قائل میهاي واسطهمفهوم فعالیت
گري نوآوري فعالیت مجزا را براي واسطه 10هاولز همچنین 

بینی و تشخیص، پایش و پردازش اطالعات، پیش: شماردبرمی
                                                 
2- Howells 
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 بانی و داللی،بازترکیب اطالعات، دروازه/پردازش و ترکیب
آزمایش و تأیید، اعتبارسنجی و مجوزدهی، تأیید اعتبار و 

سازي، ارزیابی پیامدها؛ و در تنظیم، پشتیبانی از نتایج، تجاري
سازمان یا " :کند ها ارائه میمجموع چنین تعریفی از واسطه

اي از تشکیالتی که به عنوان عامل یا کارگزار در هر مرحله
فعالیت این . کند تر عمل میفرآیند نوآوري بین دو گروه یا بیش

آوري اطالعات درباره کمک به گرد: ها عبارتند ازواسطه
روابط همکاري بالقوه، کارگزاري معامالت بین دو یا چند 

ها و یا تشکیالتی که به دنبال گري بین سازمانگروه، میانجی
 "مشاوره، پشتیبانی و بودجه براي نتایج نوآورانه خود هستند

]4.[  

  ]6[بازیگران نظام ملی نوآوري ) 1 جدول
  یگرانباز/هاسازمان از هاییمثال  سازمانی هايگونه  ردیف

  علم و فناوري) عالی(ها، شوراهاي ملی وزارتخانه  هاي سیاسیسازمان  1
  هاي نوآوريها و دفاتر عمومی، اجراکننده سیاستسازمان  هاي اداريسازمان  2
  ها، قوانیناستانداردها، گواهینامه  هاي تنظیمیسازمان  3
  مجامع تخصصی  هاي اجتماعیسازمان  4
  ها و مدارسدانشگاه  هاي آموزشیسازمان  5

6  
هاي دانشی سازمان

  غیرتجاري
نظیر مراکز هاي غیرانتفاعی فاقد اهداف اقتصادي هاي دولتی در زمینه دفاع یا بهداشت، سازمانآزمایشگاه

  فنی یا آزمایشگاهی مجامع صنعتی
  هاهاي مشترك، کنسرسیومگذاريهاي نوآوري، سرمایهبنگاه  هاي تجاريبنگاه  7

  ايهاي واسطهسازمان  8
هاي بازرگانی، مراکز نوآوري، اتاق. دهندهایی که قلمروهاي علم و فناوري را به صنعت پیوند میسازمان

  هاي علمی، مراکز انتقال فناوريها، پاركارتباط با صنعت دانشگاهمجامع تخصصی، واحدهاي 

  
هاي نوآوري را مبتنی بر در حالی که هاولز، واسطه

) 2009( 1دالزیل کند دهند تعریف میهایی که انجام می فعالیت
محور را طرح و نهادهاي واسط  تعریفی هدف) 2009(

 در ییهاگروه ای هاسازمان": کندنوآوري را اینگونه تعریف می
 چه کنندیم تیفعال ينوآور يتوانمندساز يبرا که هاسازمان

 صورت به چه و  شرکت، چند ای کی ينوآور يتوانمندساز با
 ای هاملت مناطق، ينوآور تیظرف شیافزا با میرمستقیغ

هاي وي همچنین سه دسته اولیه از فعالیت]. 7[ "هابخش
سازي هاي شبکهفعالیت) 1: کندهاي نوآوري معرفی میواسطه

هاي مربوط به آن توسعه فناوري و فعالیت) 2  درون سازمانی
  .وکار خدمات مکمل کسب) 3و 

هاي نوآوري، اي به واسطهاین نوشتار بنا به رویکرد کارویژه
محور مانند دالزیل را مدنظر داشته از آنکه تعریفی هدفبیش 

هاي هاي مورد نیاز براي شرکتها و کنشباشد فعالیت
لذا . سازي را مدنظر قرار داده استبنیان در مسیر تجاري دانش
را تعریف منتخب این نوشتار در  ]4[ توان تعریف هاولزمی

  . نظر گرفت

                                                 
1- Dalziel 

هاي نوآوري اي واسطهبا این وجود، توافقی بر سر حدومرزه
برخی . ناظر به انتفاعی بودن یا نبودن آنها وجود ندارد

هاي انتفاعی و مبتنی بر سود را به عنوان مطالعات، شرکت
ی دیگر عضکه بدر حالی کنندهاي نوآوري مطرح میواسطه

برخی مطالعات، . آورندآنها را جزء این نهادها به شمار نمی
آورند نوآوري به شمار میرا واسطهها و مجامع صنعتی انجمن

  ].8[و برخی دیگر خیر 
 پیشینه پژوهش 3-2

ها در نوآوري و توسعه فنی را مانند نقش هاولز نقش واسطه
و  17، 16ها در صنایع کشاورزي، پشم و نساجی قرن دالل
کردند ها نه تنها تجارت میاین دالل. داندانگلستان می 18

هاي فنی در زمینه پیشرفت بلکه به طور غیررسمی دانش
آوري، تفکیک، حالجی و ریسندگی کشاورزي، نساجی و گرد

وي معتقد است عالقه به پژوهش ]. 4[دادند پشم را انتشار می
ها در فرآیند نوآوري، طی و مطالعه در رابطه با نقش واسطه

توان سال گذشته بوجود آمده و با بررسی این مطالعات می 20
در ادامه،  .گنجاند 2جدول  ته کلی به شرحدس 4آنها را در 
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ها در پیشینه پژوهشی مربوط به نقش هر یک از این حوزه
  .شود ها، به اختصار بررسی میواسطه

  هايمحورهاي اصلی مطالعات و پژوهش )2 جدول
  ]4[هاي نوآوري حوزه واسطه

  اصلی محور  ردیف

  دانش موجود اشاعه و انتقال فناوري  1

2  
نوآوري درباره نقش و مدیریت چنین هاي پژوهش
  کننده آنهاي تأمینهایی و بنگاه فعالیت

  هاي نوآوريدانش موجود درباره نظام  3

4  
هاي خدماتی و بخصوص پژوهش درباره سازمان

  1بنیان هاي خدمات تجاري دانش شرکت

  اشاعه و انتقال فناوري 3-2-1
حوزه اشاعه ها از اولین بار توجه به پژوهش درباره واسطه

، 2مطالعات اولیه نشان داد که عامالن تغییر. فناوري ایجاد شد
سزایی بر سرعت اشاعه و پذیرش محصوالت و هتأثیر ب

اهمیت اولیه . ها دارندخدمات جدید در بین خانوارها و بنگاه
به علت پخش اطالعات و تأثیر آنها بر نرخ  "هاي سومطرف"

هاي بر دیگر نقش 3اسگرمانتل و ر. پذیرش در اجتماع بود
گیري پشتیبانی تصمیم: طرف سوم در فرآیند نوآوري که شامل

پذیرش؛ معیار و استانداردگذاري و  درباره پذیرش یا عدم
  ].9[باشد تأکید کردند ارزیابی فناوري موجود در بازار می

گرا به نقش با نگاهی آینده 4پژوهش واتکینز و هورلی
ها را در کمک به فرآیند واسطه پردازد و نقشها می واسطه

هاي کوچک و بزرگ، به عنوان بخشی انتقال فناوري بین بنگاه
: ها شاملاین نقش. کندگذاري بررسی میمشیاز برنامه خط

بندي فناوري براي شناسایی روابط همکاري، کمک به بسته
کنندگان فناوري  ها و همچنین انتخاب تأمینانتقال بین شرکت

سیتون و ]. 10[ها براي انجام معامله است بنگاه و پشتیبانی
هاي انتقال در مطالعه خود، به بازنگري پروژه 5کوردي هایز

به  6هاي فناوري دفاعیاند و بر نقش شرکتفناوري پرداخته
 ].11[اند برداري از فناوري تأکید کردهعنوان واسطه بهره

                                                 
1- KIBS: Knowledge Intensive Business Services  
2- Change Agents 
3- Mantel and Rosegger 
4- Watkins and Horley 
5- Cordey-Hayes 
6- DTE: Defence Technology Enterprise 

ارتباط با ها را در نقش واسطه 7همچنین شوهرت و پروزر
هاي سازمانی در صنعت انتقال فناوري در بین دیگر گروه

بر اهمیت نقش و  فناوري انگلستان بررسی کردهزیست
هاي غیررسمی بوسیله کردن همکاريها در رسمیواسطه

]. 12[اند قرارداد و تحت لیسانس قرارگرفتن تأکید کرده
گرا دهشوهرت و پروزر، همانند واتکینز و هورلی، نگاهی آین

ها با آن مواجه خواهند شد اند و به آنچه در آینده واسطهداشته
توضیح بیشتر اینکه در این مطالعه، برقراري . اندپرداخته

هاي مربوط به بستن قرارداد مذاکرات بین متخصصان، مهارت
ها در نظر هاي آینده واسطهدر فرآیندهاي دانش به عنوان نقش

ها را در خود ها این تخصصطهگرفته شده است که باید واس
  . توسعه دهند

  دانش و نوآوري مدیریت 3-2-2
اي نزدیک دارد ولی دومین گروه مطالعات، با گروه اول رابطه
در گروه . هایی دارندتمرکز مطالعات دو گروه با هم تفاوت

ها در انتشار و انتقال کردن نقش واسطهدوم به جاي پررنگ
ها به عنوان یک سازمان و فناوري، به تحلیل واسطه

لیکن این . اش پرداخته شده استهاي سازمانی فعالیت
ها،  ترین فعالیت واسطهکنند که مهممطالعات نیز تصدیق می

 8هارگادون و ساتون. نقش آنها در فرآیند انتقال فناوري است
در مطالعه خود این مسأله را بررسی کردند که چگونه 

دانش و فناوري را در بین مردم، کارگزاران، فرآیند انتقال 
این مطالعه نقش کارگزاران . کنندها و صنایع تسهیل میسازمان

را نه فقط پشتیبانی از ایجاد ارتباط، بلکه به عنوان پایگاهی از 
هایی که حلداند که از دانش خود براي ایجاد راهدانش می

الوه ع]. 13[کند هاي مشتریان است استفاده میترکیبی از ایده
گري، چیزي بیشتر از یک نقش  اند که واسطهبر این بیان داشته

کند ها کمک میارتباطی صرف است و این فعالیت به شرکت
هاي هایشان را منتقل کرده و از دانش که ترکیبی از ایدهتا ایده

آوردن راهکارهاي مورد نیاز مشتریان موجود است براي فراهم
به نقش  9اویلی و زاهیر مک]. 14[خود استفاده نمایند 

در ) مانند مراکز توسعه صنعتی محلی(هاي محلی مؤسسه
اي و ها در اتصال به شبکه مشاورهکمک به جبران ضعف بنگاه
  ].15[پردازند فقدان روابط همکاري می

                                                 
7- Shohert and Prevezer 
8- Hargadon and Sutton 
9- McEvily and Zaheer 
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  هاها و شبکهسیستم 3-2-3
هاي واسطه هاي نوآوري، وجود سازمانمطالعات حوزه نظام

در تحلیل  1استانکیویکز. کنندرا تأیید میدر نظام نوآوري 
هاي واسطه خود از اتوماسیون صنعتی در سوئد، به نقش بنگاه

هاي حلهاي واسطه به تطابق راهاین بنگاه. اشاره کرده است
در . کردندهاي کاربر کمک میموجود در بازار و نیازهاي بنگاه

دکننده هاي ایجاتر، این مطالعه به نقش مؤسسهنگاهی وسیع
ها به پیوند بازیگران در یک این مؤسسه. ارتباط پرداخته است

این مفهوم را ]. 16[کنند م نوآوري و فناوري کمک مینظا
  .نمایش داده است 1در قالب شکل ] 7[دالزیل 

در مطالعه خود درباره  ]17[همچنین لین و همکارانش 
کننده پیوند  تسهیلهاي  هاي نوآوري، گروهی از سازمان انجمن

و تغییر ارتباطات را در یک شبکه یا نظام نوآوري شناسایی 
کننده پیوند و تغییر  هاي تسهیل این مطالعه، سازمان. کردند

ها نقش این سازمان. ارتباطات را فراساختار نامیده است
کننده کاال را براي اعضاء خود به عهده دارند و به گردآوري

ن اطالعات به فراساختارها تسهیل و هماهنگی جریا
کنند یا هایی که در حقیقت نوآوري تولید می شرکت(

هر دو مطالعه تأکید . کنند کمک می) هاي فناوري هستند مکمل
توانند خصوصی یا دولتی هایی میاند که چنین سازمان کرده
ها را در تر، نقش واسطهدر نگاهی وسیع 2کالون .باشند

                                                 
1- Stankiewicz 
2- Callon 

]. 18[کند هاي علمی بررسی میاندازي تغییر در شبکه راه
تري را براي نقش سازمانی گسترده 3ندر مولن و ریپاو

گذار، هاي سرمایههاي پژوهشی، گروه انجمن(ها واسطه
در ]. 19[اند  دهشقائل ) هاي پژوهشیها و سازماندانشگاه

ها به عنوان الیه استراتژیک میانی بین سطح حقیقت، واسطه
در . اندملیاتی در نظر گرفته شدهگذاري و سطح ع مشی خط

ها بر دیگر عناصر این مقاله به چگونگی تأثیرات این واسطه
دو مطالعه اخیر با . در نظام نوآوري پرداخته شده است

هاي و سازمانوکیل -هاي اصیلاي از ادبیات مدلمجموعه
این . گذاري پژوهشی و علمی ارتباط دارند مشی مرزي در خط

گذاري تمرکز کرده و به نقش مهم مشیمطالعات بر خط
گذاري یا در انتقال  مشی ها براي مثال در فرآیند خط واسطه

  .پردازند هاي پیچیده می فناوري در شبکه
  نکته مهم در این میان، این است که در چارچوب شبکه،

نوآوري بایستی به شکل یک فعالیت تکرارشونده، تجمعی و 
بیان  4برت. تصمیم فردي مشارکتی دیده شود نه نتیجه یک

دارد که دالالن یا افرادي که به هر ترتیب بازیگران  می
ها و توانند از حفرهمی  کنندغیرمتصل را به یکدیگر وصل می

برداري کنند تا هر چه زودتر در مسیر خالءهاي ساختاري بهره
ها و شرکت. ]20[کاري خود پیشرفت و ارتقاء یابند 

و آنها به ندرت   خالء نوآور نبوده ها هرگز در فضاي مؤسسه
                                                 
3- Van der Meulen and Rip 
4- Burt 

  
  جامعه تحقیقاتی و پژوهشی  شکاف نوآوري  وکار و بنگاه جامعه کسب

F :هاي اقتصادي بنگاه  
R :هاي پژوهشی غیرانتفاعیهاي تحقیقاتی دولتی، مؤسسهها، سازماندانشگاهشامل  هاي پژوهشی سازمان  
G : ها و واحدهاي دولتیمؤسسه 

II :هاي نوآوريواسطه  
 هاي نوآوري واسطه) 1 شکل
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ها شبکه. ]18[قابلیت نوآوري به صورت مستقل را دارند 
ها و ها بین سلسله مراتبشکل سازمانی مهمی از واسطه

   .بازارها هستند
هاي اخیر، پژوهشگران تأکید بیشتري بر نقش در سال
آنها معتقدند . اندهاي غیررسمی در فرآیند نوآوري داشته شبکه

هاي حیاتی و اساسی در فرآیند نوآوري که ممکن است شبکه
کارویژه اصلی آنها تبادل دانش، اطالعات، فناوري و ارزش 

اگر چه تعیین حدومرزهاي این . است غیررسمی باشند
اند که اما آنها دریافته  ها اغلب سخت و مشکل است شبکه

هاي اشاعه و ترویج و همچنین  نرخ  ها،موفقیت نوآوري
ورانه مرتبط با آنها بستگی به گستره متنوعی دستاوردهاي بهره

از دیگر عوامل مانند روابط غیررسمی و تحقیق و توسعه 
  . رسمی دارد

به طور خاص در صنایع  "شبکه"بکارگیري رویکرد 
 1آلن و گاملن. رایج استمحور مانند زیست فناوري  فناوري

ررسمی هاي دانش غیدارند که شبکهبیان می) 2007(
اند آنها همچنین دریافته. هایی در فرآیند نوآوري هستند واسطه

بنیان دانشی یک صنعت، تؤاماً پیچیده و در  ،که وقتی از سویی
حال گسترش بوده و از سوي دیگر منابع خبرگی و مهارت 
نیز بسیار پراکنده باشند خاستگاه نوآوري بیش از اینکه در 

هاي یادگیري یافت هاي فردي یافت شود در شبکهشرکت
خواهد شد و احتمال ارتباطات فنی به طور چشمگیري بیشتر 

  .]14[از زمانی است که هیچ تماس اجتماعی وجود ندارد 
توان گفت که در متون علمی سه حوزه اصلی مرتبط اساساً می

ها در نظام ملی نوآوري مورد بحث قرار گرفته با نقش واسطه
در هماهنگی و تحقق  اولی مربوط به نقش دولت. است
هاي بلندمدت براي توسعه صنعتی و اقتصادي است؛ مشی خط

یادگیري و   حوزه دوم عبارت است از سازوکارهاي ارتباط،
هاي تعامل در نظامی به گستره ملی؛ و حوزه سوم هم سازمان

مانند (اي بین دولت و جامعه مدنی و صنایع خصوصی واسطه
  .دهدقرار میرا مورد توجه ) هاغیرانتفاعی

  بنیانهاي خدماتی دانشها به عنوان سازمانواسطه 3-2-4
هاي گري در حوزه فعالیتها و فرآیند واسطهنقش واسطه

خدماتی، خدمات نوآوري و به خصوص در ارتباط با رشد 
بنیان، مورد بررسی قرار هاي خدمات تجاري دانششرکت

                                                 
1- Allen and Gamlen 

کار و هاي خدمات کسببسیاري از شرکت. گرفته است
. شان دارندبنیان، تعامالت نزدیک و مداومی با مشتریان دانش

این تعامالت براي پشتیبانی از تغییرات نوآورانه در 
گیرد که حیاتی و مخفیانه هاي مشتري صورت می سازمان
بنیان کار دانشوهاي خدمات کسبنقش فزاینده شرکت. است

در این . در نظام نوآوري نیز مورد بررسی قرار گرفته است
هاي هاي نوآوري در نظامزمینه هاولز به بررسی نقش واسطه

که سزارنیتسکی و اسپیل در حالی] 21[نوآوري پرداخته 
خدماتی . اند کار را بررسی کردهونقش خدمات کسب 2کمپ

هاي تولید و به دیگر بنگاه "دهنده نوآوريارتباط"که به عنوان 
  ].22[شود خدماتی ارائه می

  پیشینه بندي عجم 3-3
نتیجه از مرور  8الذکر،  بندي مطالب فوق عنوان جمعبه 

  :هاي قبلی مرتبط با این حوزه قابل برداشت است پژوهش
اول اینکه، هر چند این پژوهش ادبیات موضوع را به چهار  

ها با یکدیگر بندي کرده است اما در عمل، این دستهدسته طبقه
در بررسی ] 12[شوهرت و پروزر براي مثال . پوشانی دارند هم

فناوري انگلستان بر نقش  خود درباره انتقال فناوري در زیست
فناوري انگلستان ها در رشد و توسعه زیستمحوري واسطه

 به عنوان جزئی از سیستم نوآوري تأکید کردند یا استانکیویکز
در تحلیل خود درباره اتوماسیون صنعتی به عنوان یک  ]16[

ي، مطالعه خود را با بررسی اشاعه اتوماسیون در سیستم فناور
همچنین برخی دیگر از . صنعت سوئد انجام داده است

بنیان، سعی  وکار دانشمطالعات درباره شرکت خدمات کسب
هاي نوآوري بررسی ها را در نظامکردند که نقش این شرکت

شده  دربردارنده عمده مطالعات انجام 4 و 3جداول . نمایند
ها و  گري نوآوري به تفکیک سازمانواسطهدرباره 
ها هستند که در آنها مطالعات به ترتیب تاریخ  فعالیت/فرآیندها

ول همه مطالعات ااین جد البته( اند انتشار، فهرست شده
کند ها را به صورت عمومی فهرست نمیمربوط به واسطه

بلکه تنها آنهایی را که بحث خود را بر نوآوري و فناوري 
  ).اند مورد اشاره قرار داده استکرده متمرکز

ها به عنوان ، این فهرست بین مطالعات بر روي واسطهدوم
  . ها به عنوان فرآیند، تمایز قائل شده استسازمان و واسطه

                                                 
2- Czarnitski and Spielkamp 
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   واسطهسازمانهاي  شده در زمینه انجام مطالعات خالصه) 3 جدول

  ردیف )اصطالح(عبارت  منبع  مطالعه محور

  هاواسطه ]10[  .کندمی بررسی کوچک هايبنگاه به دانش انتقال در را هاواسطه نقش
(Intermediaries) 

1 

 تأثیر هابنگاه توسط فناوري پذیرش تصمیم بر که هاییسازمان یا اشخاص
  .گذارند می

  هاي سومطرف ]9[
(Third parties) 

2 

 اجتماعی هايسیستم در را سیستم از خارج هايایده اشاعه که عواملی
  .کنند می تسهیل

  هادالل ]24[
(Brokers) 

3 

 هم به را گریکدی به رمتصلیغ گرانیباز و فعاالن ینوع به که يافراد
 شرفتیپ منظوره ب را يساختار يهاحفره توانندیم و ندنکیم متصل
  .کنند ییشناسا ،شانيکار حوزه در تر عیسر

  4  هادالل  ]20[

 5 هاواسطه ]11[  .کندمی بررسی فناوري از برداريبهره در را هاواسطه نقش

 ]25[  .کندمی بررسی هاپژوهش گذاريمشیخط در را هاواسطه نقش
  هاي واسطهمؤسسه

(Intermediary 
agencies) 

6 

 7 هاواسطه  ]18[  .کندمی مطالعه علمی هايشبکه در مؤثر تغییرات در را هاواسطه نقش

 را يفرد کاربران يازهاین يبرا بازار در موجود يراهکارها دادنوفق
  .کند یم مطالعه

  8  هاي واسطهشرکت  ]16[

 بررسی را نوآوري فرآیند دهندگانارتباط عنوان به مستقل مشاوران نقش
  .کندمی

]2[ 
  زنندهمشاورینی به عنوان پل

(Consultants as bridge 
builders) 

9 

 10 هاي واسطهبنگاه  ]16[  .کندمی بررسی را کاربران نیازهاي براي بازار در موجود هايحلراه تغییر

 بین فناوري دهندهانتقال عنوان به که اي عمومی و خصوصی هايسازمان
  .کنندمی فعالیت میزبانان و کاربران

 11 هاواسطه ]12[

 جدید هايفناوري براي جدید کاربردهاي توسعه دنبال به که عواملی
  .هستند فناوري اولیه کاربرد از حیطه خارج

  ها کننده وصله/بندها سرهم  ]26[
(Bricoleurs)  

12 

 هايبنگاه بین اطالعات گردش کنندههماهنگ و کنندهتسهیل هايسازمان
 شبکه یک در روابط تبدیل و برقراري به که هاسازمان از گروهی/ تابعه 

  .کنندمی کمک نوآوري نظام یا نوآوري
]17[ 

  هاي فراساختارسازمان
(Superstructure 
organizations) 

13 

 به اطالعات انتقال و شناسایی طریق از مهندسی عرصه در معموالً آنها
 تشکیالت یک عنوان عموماً به و کنندمی مشارکت مهندسی هايشرکت
  .شوندمی محسوب مدیریتی

  14  مرزگستران  ]27[

 به جدید طرق از موجود هايفناوري ترکیب به وسیله که هاییسازمان
  .کنندمی کمک نوآوري

  داللین دانش  ]13[
(Knowledge brokers) 

15 

  ]19[ .کنندمی کمک اقتصادي-اجتماعی اهداف با علمی سیستم تطبیق به
  نهادهاي سطح میانی

(Intermediary level 
bodies) 

16 

 و چارچوب کی يسازفراهم در یمهم نقش یمحل توسعه يهامؤسسه
  .کنندیم ءفایا تشکل کی لیذ و داوطلبانه تیفعال يبرا رساختیز

]28[  
هاي توسعه ها و آژانسمؤسسه

  محلی
17  
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   واسطهسازمانهاي  شده در زمینه انجام مطالعات خالصه) 3 جدول

  ردیف )اصطالح(عبارت  منبع  مطالعه محور

 هايسیستم در واسط عنوان به خدماتی هايبنگاه از بعضی فعاالنه نقش
  .کندمی بررسی را نوآوري

 18 هاي نوآوريواسطه ]21[

 19 داللین فناوري ]29[  .کنندمی پر را صنعتی هايشبکه دانشی و اطالعاتی خالء که بازیگرانی

 20 اينهادهاي منطقه ]15[  .کنندمی بازي را است الزم ارتباطات فاقد که ايشبکه در جایگزین نقش

 بررسی را فناوري مشترك تولید و انتقال در مرزي هاينسازما نقش
  .کند می

]30[  
  هاي مرزيسازمان

(Boundary 
organizations) 

21 

 22 هاي مرزيسازمان ]31[  .کندمی بررسی را فناوري انتقال در مرزي هايسازمان نقش

 يبرا الزم متنوع يهامهارت و دانش که هم با مرتبط يهاسازمان
  .کنندیم قیتلف و يآورجمع  خلق، را دهیچیپ يهايفناور نوآورکردن

]32[  
اتحادهاي راهبردي، 

  هاي مشترك گذاري سرمایه
23  

 ارزیابی دانش کنندهدریافت هايبنگاه براي را دانش ارزش که هاییسازمان
  .کنند می

]33[ 
  هاي دانشواسطه

(Knowledge 
Intermediaries) 

24 

 تعامل، جمله از  کنندیم يباز یرانتفاعیغ بخش در یمتنوع يهانقش
 و استانداردها تیفیک ءارتقا عمده، دارانسهام از یبانیپشت و یفراخوان
  .کارآمد يهایمشخط از تیحما و منابع، کردناهرم و یدالل ،ییپاسخگو

  25  هاي واسطهسازمان  ]34[

 و دولت انیم خاص يهااختالف در هایرانتفاعیغ از تیحما در دیمف
 مدل در را ییمجزا يهانقش تواندیمکه ضمناً  يفرد يهاسازمان
  .دینما ءفایا مشترك تیحاکم یمشارکت

  26  هاي واسطهسازمان  ]35[

 يهاخوشه در باز ينوآور خلق در و يفناور انتقال در یاساس ینقش
  .کندیم ءفایا یدانش

  27  مؤسسات کاتالیزگر  ]36[

  

   گريواسطه هايها و فعالیتفرآیند شده در زمینه انجام مطالعات خالصه )4 جدول

  ردیف )اصطالح( عبارت منبع  مطالعه محور

 شامل نوآوري؛ ترویج در الخصوصعلی مشاوره هايبنگاه نقش
 گريواسطه هايآژانس و مشاوره هايبنگاه جمله از زیادي بازیگران

  .شودمی
]37[ 

 اي نوآوريخدمات مشاوره
(Innovation consultancy 

services) 
1  

 و ابتکارات تیموفق از نانیاطم کسب جهت را يمشتر يبازخوردها
  .دینمایم ریتفس و يآورجمع بازار، در اختراعات

 وکارعاملیت کسب  ]38[
(Business agents) 

2  

 هادهیا انتقال به بلکه  کنندیم ایفاء را رابط کی نقش تنها نه که یدالالن
  .ندینمایم کمک ،انتقال حال در دانش و

  مشاورین طراحی  ]13[
(Design consultancy)  

3  

 صنایع در فعلی محصوالت بین ارتباط ایجاد بوسیله سازمانی که وقتی
  .کندمی ایجاد جدید محصوالت دیگر

 گري فناوريواسطه ]13[
(Technology brokering) 

4  
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   گريواسطه هايها و فعالیتفرآیند شده در زمینه انجام مطالعات خالصه )4 جدول

  ردیف )اصطالح( عبارت منبع  مطالعه محور

 زدن نوآوريپل ]22[ .دارند عهده به را بنگاه براي مکمل خدمات یا و دانش تأمین
(Innovation bridging) 

5  

 تسهیل هابنگاه بین را نوآوري درباره اطالعات تبادل که هاییواسطه
  .کنند می

 گري دانشواسطه ]38[
(Knowledge brokering) 

6  

 و تجربه  مهارت، ،یخبرگ توانندیم سیستأ تازه يهاشرکت کهیزمان
  .رندیبگ کار به را یرونیب دانش

  هاي تعالیشبکه  ]39[
(Networks of excellence) 

7  

 و دهیا يدارا افراد نیب رابطه و تماس جادیا به تا اندشده یطراح
) هیسرما شیافزا ای و پرورش ،ياندازراه يبرا( هیسرما کنندگان تأمین
  .کنند کمک) پتنت کاخذ ی ای جواز کسب به لیما( هاشرکت و

  بازار نوآوري  ]40[
(Innovation market) 

8  

 کی هر که وکارکسب مختلف نیفعال منافع نیب تعادل يبرقرار يبرا
 متفاوت يراهبرد اهداف و خود يکار خاص و ژهیو سبک يدارا

  .هستند
  هاي الکترونیکواسطه  ]41[

(Electronic intermediaries) 
9  

 فرآیند از تیحما منظور به را (ICT) دیجد يهايفناور شرکت،
 ارتباطات جادیا جمله از  دهدیم قرار استفاده مورد باز ينوآور
  .يفناور توسعه و بازار اطالعات نیب ترکینزد

  تغییر فناورانه  ]42[
(Technological change) 

10  

 قیطر از یرونیب و یدرون منابع اتصال منظوره ب یبیترک يکردیرو
 يفناور آن یمشارکت توسعه و يفناور از استفاده يبرا مشترك حقوق

  .آن يبراشده  فیتعر کار از استفاده با
  فرآیند منبع باز  ]43[

(Open source process) 
11  

 افراد مانند  نباشدشده  شناخته است ممکن که يمحور و مهم يفرد
 به است ممکن که یکارکنان زین و مرزگستر افراد ،يفناور رصدکننده

 کی عنوان به که يافراد. کنند عمل دانش انتقال يهاگلوگاه عنوان
  .کنندیم عمل شبکه در خوشه چند ای دو نیب مهم اتصال

  مرزگستر  ]44[
(Boundary spanner) 

12  

 يبرا ازین مورد بیترک گر،یکدی به شانجوامع اتصال يبرا که یرهبران
  .کنندیم جادیا را عیوقا از گرفتنیشیپ

]45[  
  رهبر در یک جامعه نوآوري باز

(Leader in an open innovation 
community) 

13  

  

در مقایسه مطالعات گذشته و اخیر، مراجع و مآخذ  سوم،
اگر چه استثنائاتی . خوردعلمی مشترك کمتري به چشم می

به ویژه درباره مطالعاتی که از منظر انتقال و (نیز وجود دارد 
بسیاري از ادعاهاي بدیع در ). اند انتشار فناوري انجام گرفته

این است که نکته مهم . مطالعات پیشین نیز اثبات شده است
عدم توجه به مطالعات انجام گرفته موجب عدم توسعه نظري 

  .شودیک حوزه مطالعاتی می
چهارم، مرور دانش نظري موجود، تنها بخشی از نقش 

دهد و هنوز مطالعات ها در فرآیند نوآوري را نشان میواسطه
زیادي در این خصوص انجام نگرفته و دانش نظري این 

اگر چه در مطالعات پیشین به نقش . تحوزه، بسیار اندك اس

هاي بیشتري در ها نیز پرداخته شده اما به پژوهشواسطه
. هاي نوآوري نیاز استهایی نظیر اشاعه نوآوري و نظامحوزه

این امر به معنی انتقاد از مطالعات گذشته نیست چون آنها 
براي مثال به عنوان (ها غالباً بر فعالیت خاصی از واسطه

با رویکرد ) کننده فرآیند انتشار و یا کارگزار فناوريتسهیل
با کنار هم قراردادن مطالعات مربوط . اندتجربی تمرکز داشته

تري تر و جامعتر، متنوعتوان به نقش گستردهها، میبه واسطه
  .ها در فرآیند نوآوري پی برداز واسطه

پنجم، اینکه تعریف واسطه ناظر به محیط صنعت در حال 
تر تولید و تبادل کاالها و هاي سریعبه دلیل روش. یر استتغی

ها هاي تولیدي، شرکترشد بسیار زیاد در اندازه مجموعه
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تمرکز خود را از بازارهاي محلی به بازارهاي ملی و در نهایت 
براي فهم و انتقال ]. 23[اند المللی تغییر دادهبه بازارهاي بین

اي گان، عامالن واسطهکنندنیازهاي در حال گسترش مصرف
هاي وکار به عنوان یک نقش جدید و مهم بین شرکتکسب

تغییرات مشابهی در . اندمحلی و بازار عمده جدید فرض شده
وقتی نوآوري . صنایع مبتنی بر نوآوري معاصر روي داده است

شود نقش یک جزء اصلی و اساسی براي توسعه اقتصادي می
. یستی مورد توجه قرار گیردیک واسطه در ارتقاء نوآوري با

را هم  "هاظرفیت نوآورانه واسطه"ما بایستی   به بیان دیگر
  .مورد مالحظه قرار دهیم

اي محیط صنعتی موجود،  حوزه هاي بین ششم، ویژگی
. کند ها خلق میالگوهاي سازمانی متنوعی را براي واسطه

ترشدن است از  ها نیز در حال پیچیده زمان روابط واسطه هم
حرکت از انتقال   جمله روابط بین تولیدکنندگان و بازارها،

دگرگونی دستاوردهاي پژوهش و   دانش به ادغام دانش،
ها و حفظ ارتباط فعالیت گروه  مبادله مالکیت فکري،  توسعه،

اي صنعتی، همه و همه نیازمند یک حوزهدر یک شبکه بین
 ايواسطه مناسب به جهت فراهم آوردن خدمات واسطه

  .جهت رفع نیازهایشان هستند
هاي غیرانتفاعی در مطالعات  هفتم، روابط غیررسمی و سازمان

هاي  رهیافت. گیرند ها مورد مالحظه و بررسی قرار میواسطه
هاي  ها و بنگاه کند که شرکت یک مدل نوآوري باز بیان می

هاي درونی و مسیرهاي  تجاري بایستی همانگونه که ایده
دهند ه بازار را مورد استفاده قرار میبیرونی و درونی ب

در پاسخ به . هاي بیرونی را نیز استفاده نمایندخدمات و ایده
جهانی شدن و ترکیب   روابط بیرونی،  عدم قطعیت در جامعه،

هاي مختلف دانشی در یک محیط باز و خالق، حوزه
هاي غیرانتفاعی قابل هاي رابطه شخصی و مؤسسه شبکه

  . جلب توجه بیشتري هستنداعتماد، در حال 
گري، خصوصاً  هاي واسطه ها و گونه کارویژه  هشتم، عناصر،

هاي اخیر به طور چشمگیري در سال  گري الکترونیک، واسطه
مطالعات، چگونگی   به عنوان نمونه،. مورد مطالعه بوده است

طراحی یک الگوي ارتباط متعادل و معقول، به عنوان یک 
جلب رضایت ذینفعان مختلف حوزه  واسطه الکترونیک براي

وکار و چگونگی به رسمیت شناختن فناوري اطالعات کسب
تواند به  که می "فناوري نوآوري"و ارتباطات به عنوان 

هایی با حدومرزهاي مختلف  حمایت و پشتیبانی شرکت
 .اند جغرافیایی و سازمانی کمک کند را مورد مالحظه قرار داده

  حاصل از مرور پیشینه پژوهش بندي نتایج جمع )5 جدول

نتایج 
گانه  هشت

مرور 
پیشینه 
  پژوهش

  حاصله هاي گزاره  ردیف

1  
هاي مختلف وجود همپوشانی بین پژوهش

  شده انجام

2  
ها به عنوان تمایز قائل شدن بین واسطه

سازمان و فرآیند در رویکرد و اصطالحات 
  هابه کار برده شده در پژوهش

3  
مآخذ علمی مشترك کمتر وجود مراجع و 

  در مطالعات گذشته و اخیر

4  
ها در پرداختن به تنها بخشی از نقش واسطه
  فرآیند نوآوري، در دانش نظري موجود

5  
تغییر تعریف واسطه ناظر به محیط پویاي 

  صنعت

6  
اي محیط صنعتی حوزههاي بینویژگی

الگوهاي سازمانی متنوع براي  çموجود 
  هاخلق واسطه

7  
- اهمیت فزاینده روابط غیررسمی و سازمان

  هاهاي غیرانتفاعی در مطالعات واسطه

8  
- ها و گونهتوجه فزاینده به عناصر، کارویژه

گري خصوصاً واسطه  گري،هاي واسطه
  هاي اخیرالکترونیک طی سال

  
  گري در ایران واسطه -4

توان   گري در ایران فعالیتی مسبوق به سابقه است و می واسطه
هاي تولید فرش دستباف ایرانی  آن را در فعالیت واسطه

م( و سپس قاجاریه ) هجري 10قرن (در دوره صفویه ) ها مقو
فرش دستباف . و حتی تاکنون جستجو کرد) هجري 11قرن (

ترین کارکرد این شده است و مهمعموماً در روستاها تولید می
. ر بوده استافراد تسهیل فروش محصوالت روستائیان به تجا

هایی چون اند کارویژهاین افراد که از خبرگان فرش بوده
گذاري ارزیابی کیفیت بافت و استانداردگذاري، قیمت

ها میان بافندگان و محصول، اشاعه و انتقال نوآوري
گذاري کارویژه سرمایه. اندداده گذاري را نیز انجام می سرمایه

الوه بر اینکه، کلیه به این صورت بوده است که این افراد ع
تجهیزات و لوازم بافندگی را در اختیار بافندگان قرار 

نیازهاي معیشتی و   اند در طول زمان بافت فرش، داده می
اند و بافنده کردهزندگانی خانواده بافندگان را نیز تأمین می
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فرش خود را تنها به وي فروخته و   موظف بوده است
. ل از فروش فرش تسویه نمایدهاي خود را با مبلغ حاص هزینه

به طور خاص نساجی و (ها نیز در نظام تولید سایر حوزه
 .ها را مشاهده کردشده واسطه توان نقش نهادینهمی) کشاورزي

در عصر ما البته مسأله شکل متفاوتی پیدا کرده و عالوه بر 
شکل نهادي و سازمانی نیز به  هاي فردي و گروهی، فعالیت

عمده نهادهاي واسط در سطح ملی حول . خود گرفته است

بندي دسته. اندسه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت شکل گرفته
نهادهاي واسط ذیل این سه عنوان عالوه بر داشتن نوعی 

اي به وجود روابط متقابل میان این سه حوزه جامعیت، اشاره
تالش شده تا نهادهاي  6در جدول . در زمینه نوآوري دارد

  . در کشور ذیل این سه حوزه را نمایش دهیم واسط موجود
  

  نهادهاي واسط نظام ملی نوآوري در ایران ذیل سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت) 6 جدول
  دولت

ناوري فو  یمعاونت علم  صنعت  دانشگاه
  جمهوري ریاست

وزارت صنعت، 
  معدن و تجارت

  سایر نهادها و مراکز

هاي هماهنگی کانون
  دانش، صنعت و بازار

  مرکز صنایع نوین
هاي پژوهش، کارگروه

نوآوري و فناوري 
  هااستانداري

  هاي مالکیت فکريشرکت  هاي علم و فناوريپارك

  بنیاد ملی نخبگان
مراکز تحقیق و 

توسعه در صنایع 
  دولتی

  تفکر هاي کانون  ها و مراکز رشد دانشگاهیپارك  سازمان توسعه تجارت

ستادهاي فناوري 
  راهبردي

سازمان گسترش و 
  نوسازي صنایع

ها و مراکز پژوهشکده
  پژوهشی

  دفاتر ارتباط با صنعت
مراکز تحقیق و توسعه در 

  هاي خصوصیصنایع و شرکت

پارك پردیس فناوري و 
شهرك پژوهشی صنعتی 

  اصفهان

سازمان صنایع 
کوچک و 

  هاي صنعتی شهرك

ها، مؤسسات مالی بانک
هاي  صندوقو 

گذاري و تأمین  رمایهس
صندوق ( مالی فناوري

، نوآوري و شکوفایی
  ...)و صندوق توسعه ملی

  دفاتر کارآفرینی

مالی پژوهش و هاي  صندوق
فناوري بخش خصوصی 

صندوق پژوهش و فناوري (
، توسعه صادرات شریف

صندوق مالی توسعه تکنولوژي 
  ...)ایران و

هاي مرکز همکاري
فناوري و نوآوري 
  ریاست جمهوري

سازمان توسعه و 
نوسازي معادن و 
  صنایع معدنی ایران

هاي تفکر در بدنه کانون
  دولت

  هاي بازرگانیاتاق  دفاتر انتقال فناوري دانشگاهی

     
ها و مراکز  ها، پژوهشگاهپژوهشکده

  هاپژوهشی وابسته به دانشگاه
  

      
و  هاي علمی مرتبط با فناوريانجمن

  نوآوري
  

  
  

  گري کشورداالن نوآوري براي نظام واسطه -5
نهادهاي واسط، جزء مهمی از نظام ملی نوآوري هستند که 

بایست مانند یک شبکه عصبی، بازیگران این نظام را در  می
اي به یکدیگر پیوند داده تا ظرفیت نوآورانه زمان و مکان بهینه

یک کشور به عنوان خروجی نهایی نظام نوآوري حاصل 
این ظرفیت نوآورانه هنگامی حاصل خواهد شد که . گردد

  .ها توسط نهادهاي واسط انجام گیرداي از کارویژهمجموعه
، خدمات و اقداماتی است که واسطه منظور از کارویژه
دستیابی شرکت مشتري به اهداف از پیش  نوآوري در راستاي

این . کندوکار، طراحی و اجرا میشده در حوزه کسب تعیین
اند که  ها در واقع مبتنی بر نیازهایی طراحی شدهکارویژه

کار در هر مرحله از سیر وشرکت متقاضی در فضاي کسب
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رشد خود و با در نظر گرفتن سایر عوامل موجود در نظام 
تصریح این . مکن است به آنها نیاز پیدا کندملی نوآوري، م

نکته الزم است که در این نوشتار، نگاه نویسندگان معطوف 
هاي مطلوب و مورد انتظار در سیر رشد و کارویژه به مجموعه

بنیانی است که داراي زمینه و هاي دانشحرکت مجموعه
هاي قدمت طوالنی در بازار نیستند و مرحله انجام پژوهش

اند و در مسیر دي و دستیابی به نمونه اولیه را گذراندهکاربر
 2گذار به مراحل بعدي توسعه کسب و کار خود، طبق شکل 

ها را هاي مختلف از سوي واسطهنیاز به حمایت و پشتیبانی
نیز در  )1393( همانگونه که سوزنچی و همکاران. دارند

 پژوهش خود درباره بررسی توانمندي سازمانی چهار شرکت
اند بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه شریف اشاره کردهدانش

ها، نداشتن تقاضا در بازار و چالش از مسائل مهم این شرکت
به طور خاص مدیریت منابع (هاي مدیریتی در زمینه توانمندي

هاي مالی از این صرف حمایتطبیعتاً است و ) مالی و انسانی
  ].46[ها کافی نخواهد بود شرکت

  
 وکارمراحل رشد کسب) 2 شکل

استعاره داالن نوآوري در این پژوهش به عنوان چارچوبی 
در . هاي نوآوري استفاده شده استمفهومی براي ارائه کارویژه

هاي ادامه، به تبیین مفهوم داالن نوآوري پرداخته و کارویژه
مطلوب نهادهاي واسط را در هر یک از مراحل این داالنِ 

بنیان، معرفی هاي دانشنیازهاي مختلف شرکتمبتنی بر 
گري نوآوري، چارچوبی براي داالن واسطه. خواهیم کرد

هاي مختلفی است که نهادهاي واسط در دهی کارویژهسامان
وکار سازي و توسعه کسبهاي مفقوده تجاريپرکردن حلقه

 نظام در ها ژهیکارو نیا گرفتن قرار هم کنار از. کننددنبال می
 يهامجموعه به ياواسطه خدمات ارائه و کشور کی ينوآور
 انیبندانش شرکتیک . ردیگیم شکل داالن مفهوم ،انیبن دانش
 شودیم مواجه يمتعدد موانع با دارد را بازار به ورود قصد که
 ينوآور نشستن ثمر بهسد راه مسیر  توانندیماین موانع  که

 متنوع خدمات از اي مجموعه شامل داالن. آن شرکت باشند
 مربوطه خدمت ان،یبندانش واحد کی ازین به بسته که است
 و يورودبر مبناي  داالن ياستعار وجه. دگردیم عرضه
 انیبن دانش يهاشرکت. است دو نیا نیب ریمس و یخروج
 چون یمسائل با خود نوآورانه ریمس يابتدا در معموالً

 ،يفناور سطح یابیارز ،يفناور یبررس برآورد، و ينگار ندهیآ
 نیا لذا. هستند روبرو... و يفکر تیمالک و اختراع ثبت

 مسائل. است شده یطراح نوآورانه ریمس يابتدا در خدمات
 اسیمق در دیتول يهامشاوره ،یالمللنیب یابیبازار ،یحقوق
 تیتثب دوره به مربوط عموماً زین دیجد يبازارها رصد کالن،

 ریمس يانتها در لذا و است انیبن دانش يهامجموعه بلوغ و
 يگذارهیسرما مجوزها، و استانداردها اخذ. شوندیم دهید

 به مربوط عمدتاً زین التیتسه و يفناور ضمانت ر،یخطرپذ
  .است انیبندانش مجموعه کی رشد دوره

  
  روش پژوهش -6

هاي اکتشافی پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهش
به جاي آزمون یک فرضیه؛ ها، در این نوع پژوهش. است

ها براي یافتن درك عمیقی از هدف، طراحی الگوها و ایده
نظریه  راهبرد مورد استفاده در این پژوهش، . موضوع است
در رویکرد گلیزري . ها با رویکرد گلیزري استمبتنی بر داده

مند را بر خالف رویکرد استراوس و کوربن که رهیافتی نظام
کند رهیافتی خودجوش و نوظهور بال میها دندر تحلیل داده

  :هاي زیر استاین رهیافت داراي ویژگی. گردد دنبال می
 یابه شکل  یهارجاع نظر برايالتزام نداشتن  •

 .خاص ينمودار
به زحمت در قالب  ینکهو نه ا بودنها  بر داده یمبتن •

 .ها در آید مقوله
و از منظر  نمایدمطابقت  یاتبا واقع یستیبا ؛انطباق •
) محققان یزافراد عامل در آن حوزه و ن(کنندگان شارکتم
 .آیدبه نظر  ینطورا

معنا که بتواند تفاوت رفتار  بدینداشتن کارکرد؛   •
 .دهد یحها را توض یدهپد
تازه، بتوان  يها در صورت ارائه داده ؛اصالح یتقابل •

  .]47[آن را اصالح کرد 
دانشگاهیان هاي متعددي با سه طیف از در این مسیر، مصاحبه

ها و مراکز رشد دانشگاهی، اساتید مربوط به مدیران پارك(

پژوهش  
کاربردي

تجاري سازي
توسعه  
کسب وکار



  1394تابستان ، 2م، شماره هفتفصلنامه سیاست علم و فناوري، سال حسین خصاف مفرد، حسن دانائی فرد، 
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صندوق (، مسئولین حوزه علم، فناوري و نوآوري )این حوزه
هاي هماهنگی دانش، صنعت و نوآوري و شکوفایی، کانون

در . بنیان صورت گرفتهاي دانشو مسئولین شرکت) بازار
ها و خبرنامههاي علمی، ها، همچنین گزارشکنار مصاحبه

شدند مورد مالحظه سایر متونی که به این حوزه مربوط می

هاي به دست آمده، حاصل کارویژه. دقیق قرار گرفت
هاي ماحصل این سیر پژوهشی بندي دادهکدگذاري و دسته

ها که در ذیل یک دسته مورد از این کدگذاري. بوده است
ت ســـاباشد آمده  تولید می مربوط به کارویژه مشاوره

  ).7جدول (

  ها ذیل مضمون کارویژه مشاوره تولید شده از کدگذاري هاي حاصل کارویژه) 7جدول 

ف
ردی

  

  کدهاي باز  شده از متن مصاحبه عبارت انتخاب
مضمون 
  دهنده سازمان

  مضمون
  فراگیر

1  

است که فکر  یکی از کارهاي اشتباه ما طی سالهاي اخیر، این بوده
سازي و  تواند تجاريایم فردي که نخبه است خودش میکرده

با این سیاست، ما یک . یک محصول را هم انجام دهد... بازاریابی و
مصاحبه با یکی از (ایم اي ورشکسته کردهعده نخبه را تبدیل به عده

  ).مسئولین صندوق نوآوري و شکوفایی

PA1 : تولیدکنندگان کافی نبودن حمایت مالی از
  هابنیان و نیاز به سایر حمایتدانش
PA2 : شکست سیاست حمایت مالی صرف از
  .بنیان  هاي دانش شرکت
PA3 : صرف نخبگی به معنی توانمندي براي

  .اداره یک کسب و کار نیست

هاي  لزوم کمک
غیرمادي به 

ها در بنیاندانش
هاي کنار کمک

  مادي

کارویژه 
هاي  مشاوره

تولید 
هاي  واسطه

  نوآوري

2  

بنیان این است که آنها هاي دانشیکی از مشکالت اصلی شرکت
شان حاد شده است به سراغ درمان و حل وقتی که عارضه سازمانی

مصاحبه با مدیرعامل یکی از (روند  خود می مسائل سازمانی
  ).هاي مشاوره مدیریتیشرکت

PA4 : لزوم پیشگیري قبل از حاد شدن شرایط
  .بنیان دانشمجموعه 

PA5 :تر  یابی و پیشگیري، همیشه ارزانعارضه
  .از درمان است

تقدم پیشگیري 
بر درمان در 

  هااین زمینه

3  

توان  ها میکارهاي زیادي براي حل مشکالت سازمانی این شرکت
به عنوان مثال، نهادهاي واسط بایستی یک سري دوره : انجام داد

بنیان به ها و مؤسسات دانششرکتکارگاهی متناسب با نیاز واقعی 
مدت و تحت عنوان مدیریت سازمانی طراحی کنند  صورت کوتاه
ها ملزم به گذراندن آن باشند و بعد از آن، درخواست که شرکت
هاي سازي مدل پیاده. هاي دیگر متقاضی بررسی شودوام و کمک

تعالی سازمانی، رهبري و تحول سازمانی، مدیریت تغییر سازمانی، 
مدیریت فناوري اطالعات در سازمان، مدیریت رفتارهاي سازمانی 

و مدیریت جامع ) اعم از استرس، تنش، رفتارهاي سیاسی، مذاکره(
کیفیت محصوالت، از دیگر خدمات مشاوره در زمینه تولید، توسط 

مصاحبه با مدیرعامل یکی از (تواند تعریف شود  نهادهاي واسط می
  ).هاي مشاوره مدیریتیشرکت

PA6 :سازي  هاي تولید مانند پیادهارائه مشاوره
هاي تعالی سازمانی، رهبري و تحول مدل

سازمانی، مدیریت تغییر سازمانی، مدیریت 
فناوري اطالعات در سازمان، مدیریت رفتارهاي 

اعم از استرس، تنش، رفتارهاي (سازمانی 
و مدیریت جامع کیفیت ) سیاسی، مذاکره

  .بنیان نشهاي دا محصوالت به شرکت
PA7 : در ] آنگاه-اگر[استفاده از مکانیسم الزام

ها به عنوان شرط پرداخت  گذراندن این دوره
  .تسهیالت

PA8 :ها در دقت کردن به نیاز واقعی شرکت
  .ها و صوري کار نکردنطراحی این دوره

برخی 
هاي  کمک

مشاوره 
تولید/مدیریتی

  ي به سازمان

4  

ها، مدیران در همه سطوح، داراي دانششود انتظار داشت که نمی
وکار خود باشند و تجربه  هاي الزم براي کسبها و مهارتبینش

این نیاز را در کشورهاي . کافی از عرصه مدیریتی خود داشته باشند
مشاورانی که . کننداي مدیریت برآورده میصنعتی، مشاوران حرفه

کرده و در  ها و مؤسسات گوناگون استفادهاز تجربیات بنگاه
یک . کنندتشخیص مسائل و ارائه راهکارها، سازمان را یاري می

ها، آزادي عمل آنها در بیان مشکالت و ویژگی خوب این مجموعه
هاي سازمان است چیزي که شاید در درون سازمان، امکان  کاستی

مصاحیه با یکی از اساتید دانشگاه و متخصص در (آن کمتر باشد 
  ).بنیاندانشوکارهاي  زمینه کسب

PA9 :هاي مدیریتینیاز مدیران به آموزش.  
PA10 :اي  حل این نیاز توسط مشاوران حرفه

  .مدیریت در کشورهاي صنعتی
PA11 : امکان بیان آزادانه و بدون مالحظه

  .ها توسط مشاوران مدیریتیمشکالت و کاستی
ها نیاز سازمان
هاي به مشاوره

اي حرفه
  مدیریتی
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تن از  12ها، آنها را در اختیار  براي اعتبارسنجی این کارویژه
خبرگان علمی و اجرایی این حوزه که به اقتضاء زمینه 
تخصصی و فعالیت اجرایی خود، به این حوزه اشراف داشتند 

ها را در قرار داده و از آنها خواسته شد تا اهمیت این کارویژه
با توجه به اشباع و همگرایی . قسمتی امتیازدهی کنند 5فی طی

  .ها مورد تأیید قرار گرفتشده، این کارویژه حاصل
  
  هاي مطلوب نهادهاي واسط نوآوري کارویژه -7

هاي شده در زمینه روش پژوهش، کارویژه با توضیحات داده
زیر که در واقع مقوالت به دست آمده از سیر پژوهشی 

 . این پژوهش هستند حاصل گردیدشده در  انجام

  نگاري و برآوردآینده 7-1
نگاري و تهیه نقشه راه براي فناوري مورد نظر، مطالعات آینده

در این . اولین کارویژه نهادهاي واسط در داالن است
مطالعات، نیازها و ملزومات آینده تحقق فناوري ذکر شده که 

  .گرددبایست کلیات مسیر رسیدن به آن ترسیم  می
  محصول/بررسی فناوري 7-2

اثبات ارتباط فناوري یا محصول با حوزه در این مرحله، به 
ارائه خدمات و برخورداري . شودپرداخته میفناوري ادعاشده 

بعدي سایر نهادهاي واسط در مسیر داالن، هاي  از حمایت
و  منوط به حصول اطمینان از صحت قرارگرفتن فناوري

هاي کالن علم کیفی مورد تأیید سیاستدامنه در محصول آنها 
ایجاد  یستی بابامرحله، لذا در این  .و فناوري خواهد بود

به بررسی فناوري و محصوالت مبتنی بر مشخص سازوکاري 
محصول، /و پس از دریافت تأییدیه فناوريشده پرداخته  ،آن

  .داالن شود هاي نهادهاي واسط درسایر کارویژهوارد چرخه 
  سطح فناوري ارزیابی 7-3

وضعیت یک فناوري براي تولید  در این مرحله بایستی
این . شودمحصول و ورود آن به بازار، ارزیابی و بررسی 

بلوغ الزم است ارزیابی عالوه بر سطح فناوري، ابعاد دیگري 
 و اي یک فناوري نظیر مشتري و بازار، مستندسازي برنامه

همچنین بلوغ ساختار تولیدي موجود براي توسعه فناوري 
ذیل این کارویژه، خدمات زیر به . را نیز بررسی نمایدجدید 

 :مشتریان نهاد واسط ارزیاب سطح فناوري ارائه خواهد شد

ارزیابی وضعیت یک فناوري براي ورود آن به  •
 ؛سایر مراحل داالنهاي  فرآیند

در فرآیند تعیین مسیر یک شرکت یا فناوري  •
  سازي؛ تجاري

  . سازي ها در فرآیند تجاري پایش مسیر شرکت •
  مستندسازي فناوري 7-4

مستندسازي فناوري، فرآیندي است که طی آن کلیه کارویژه 
مختلف  ءاطالعات مربوط به مراحل بلوغ یک فناوري و اجزا

گردد  این فرآیند، سبب میطی . شود آن گردآوري و تدوین می
اري مؤثر از فناوري عالوه بر فناور، براي برد امکان بهره

مستندسازي، به عنوان یک امر  .گردد دیگران نیز فراهم می
سازي، مجموعه فرآیندهاي رشد یک  ناپذیر در تجارياجتناب

محصول را از مرحله خلق ایده، تولید آزمایشگاهی تا 
سازي محصول و تبدیل آن به یک محصول  معتبر
شدن با طی. دهد بررسی قرار می موردرا شده  سازي تجاري

که از اسناد فناوري مراحلی صحیح مراحل مستندسازي، سایر 
کنند در مدت زمان  برداري می شده در این فرآیند بهره تهیه

خواهند خود تري به ارائه خدمات  کمتر و با کیفیت مطلوب
زیر را براي مشتریان خدمات بایست  این کارویژه می. پرداخت

اد واسط مستندساز فرآیندها و عملکردهاي خود توسط نه
تدوین استاندارد مستندسازي : دهدارائه فناوري و نوآوري 

و  مشاوره به فناوران در زمینه مستندسازي فناوري، فناوري
 . ها تأیید مستندسازي فناوران و شرکت

  مالکیت فکري 7-5
ها الزم است در خصوص چگونگی استفاده حداکثري شرکت

هاي فکري خود تالش جدي به عمل از داراییو مطلوب 
در تبیین موانع کارآفرینی ) 1389(پورعزت و همکاران . آورند

قوانین  رایکی از موانع  ،سازي دانشدانشگاهی و تجاري
هاي فکري در سطح ملی شناسایی ضعیف حفاظت از دارایی

سازي  کاهش ریسک در مسیر تجاري بخشی از]. 47[ اند کرده
ربوط به ایجاد چتر حمایت حقوقی از فناوري یا م فناوري،

حقوق مالکیت  ،در این مسیر. محصول مبتنی بر فناوري است
براي تأمین پشتیبانی . اي برخوردار است فکري از نقش عمده
در این سازي،  محصول در مسیر تجاريیا  حقوقی از فناوري

به وظایف زیر را  ،ثبت اختراع مرحله نهادهاي واسط درگیر
  :عهده دارند
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، ثبت عالمت تجاري و ها سازي فناوري بررسی قابلیت تجاري
، تحلیل پتنت، هاي مشابه رصد و تحلیل پتنتطراحی صنعتی، 

ثبت اختراع در ، اي در زمینه ثبت اختراع ارائه خدمات مشاوره
تنظیم ، دار داخل و خارج از کشور مراجع صالحیت

ی و حقوق مالکیت قراردادهاي انتقال فناوري از منظر حقوق
 .شده هاي ثبت بازاریابی پتنتو همچنین  فکري

منافعی که از ثبت اختراع و مالکیت فکري توسط نهادهاي 
گردد عبارتند ها میواسط مرتبط در این زمینه، نصیب شرکت

تحصیل حق انحصاري، تحکیم جایگاه شرکت در بازار، : از
دهی با ها، فرصت لیسانسگذاريتر سرمایهبازگشت سریع

زنی و ایجاد تصویر مثبت فروش اختراع، افزایش قدرت چانه
  .براي شرکت

  رصد فناوري 7-6
از طریق انجام مطالعات تخصصی و رصد  کارویژهاین 
هاي داخلی و خارجی و تبیین جایگاه یک فناوري در  فناوري

هاي الزم جهت تشخیص درست  دنیا، در صدد است تا زمینه
را هاي داخلی و خارجی  موقع صنعت در انتخاب فناوري و به

گذاران،  و به متقاضیان مختلف نظیر سرمایه هفراهم آورد
 .کندهاي خصوصی ارائه  کارآفرینان و شرکت

، با انجام مطالعات تخصصی و رصد مرحلهدر این 
هاي داخلی و خارجی و تبیین جایگاه یک فناوري در  فناوري

الزم براي تشخیص درست و به موقع دنیا، دانش و اطالعات 
توسط نهادهاي واسط مرتبط، هاي داخلی و خارجی  فناوري

همچنین . شود و فناوران قرار داده می گراندر اختیار صنعت
توانند به استناد نتایج مطالعات رصد  نهادهاي دولتی می
هاي پژوهشی و حمایتی خود را از میان  فناوري، اولویت

براي تحقق این به طور کلی . هاي مختلف تعیین نمایند فناوري
یفه وظکارویژه توسط نهادهاي واسط فعال در این زمینه، دو 

بررسی و تبیین جایگاه ) 1: تی مدنظر قرار گیرندزیر بایس
 هاي مشابه، رقیب و مکمل فناوري مورد نظر نسبت به فناوري

بررسی وضعیت، جایگاه و همچنین چرخه عمر فناوري ) 2و 
 .مورد مطالعه در صنعت

  انتقال فناوري 7-7
از دالیل عدم انتقال فناوري و دانش از منابع آن به متقاضیان، 

ذیل این ]. 48[هاي اجرایی براي این مهم است نبود واسط
 هاي متقاضی ارائهزیر بایستی به شرکتخدمات کارویژه 

کمک به فرآیند ) 2 تسهیل رسوخ فناوري در صنعت) 1: گردد
سازي و  کمک به بومی) 3 جذب دانش فنی توسط صنعت

ارائه خدمات ) 4 شده در صنعت هاي جذب توسعه فناوري
) 5و  ان و صنایع در حوزه انتقال فناورياي به فناور مشاوره
 .گذاري فناوري قیمت

  ضمانت فناوري  7-8
انتقال و جابجایی کلیه عوامل و عناصر مرتبط با فناوري از 

هاي  مستلزم ایجاد و توسعه زیرساخت ،دهنده به گیرندهانتقال
تاکنون فقدان . هاي مختلف است الزم انتقال فناوري در حوزه

سبب شده تا فرآیند انتقال فناوري در کشور  ها این زیرساخت
الزم است تا کارویژه . هاي متعددي روبرو شود با چالش

به منظور ایجاد در نهادهاي واسط نوآوري » ضمانت فناوري«
تضمین مناسب بین صاحبان و متقاضیان فناوري و همچنین 

. طراحی شودتضمین انتقال دانش فنی به گیرنده فناوري 
بنیان و  همچنین به منظور گسترش بازار محصوالت دانش

این بایست در  میحمایت از تولیدکنندگان این محصوالت، 
خرید  پیشی داراي سازوکار مشخص نیز براي تضمینکارویژه 

ضمانت کارویژه . در نظر گرفته شودبنیان  محصوالت دانش
 اهشک) 1: وظایف زیر را بایستی مدنظر قرار دهد ،فناوري

ضمانت ) 2 ریسک انتقال فناوري از فناوران به صنعت
 .خرید محصوالتتضمین پیش) 3و  هاي تقاضا محور طرح

  رصد بازار 7-9
در بازارهاي جهانی، موانع زیادي در مقابل تجارت 

بنیان به ویژه تولیدات کشورهاي در حال محصوالت دانش
ید، فرآیندهاي پیچیده ورود به بازار جد. توسعه وجود دارد

هاي باال، نیاز به استانداردهاي عدم وجود برند مناسب، تعرفه
اي، از جمله مشکالت قابل قبول و همچنین موانع غیرتعرفه
ورود یک محصول به . موجود در بازار محصوالت هستند

بینی صحیح وضعیت بازار جدید، نیازمند ارزیابی و پیش
موانع  موجود بازار، سهم بازار در دسترس، شدت رقابت و

هاي فناورانه، با توجه به ماهیت طرح. ورود به بازار است
سنجی علمی ها با استفاده از مدل امکانبررسی بازار این طرح

در این . و کاربردي از اهمیت بیشتري برخوردار است
مطالعات، عالوه بر بررسی موارد فوق، رقبا نیز از حیث اینکه 

حوزه محصول مورد  ها یا افرادي درها، شرکتچه سازمان
هایی دارند چه نظر در حال فعالیت هستند چه توانمندي
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دهند و چه محصوالت بازارهایی را تحت پوشش قرار می
عالوه بر این، . گیرندکنند مدنظر قرار میمشابهی تولید می

اي رقبا، هاي توسعههاي رقیب، طرحگردش مالی شرکت
ه آیا یک شرکت قیمت و کیفیت محصوالت آنها و حتی اینک

به لحاظ قانونی اجازه صدور محصول به بازار مورد نظر را 
  .گیرددارد یا خیر، مورد بررسی قرار می

  سنجیطرح تجاري و امکان 7-10
طرح تجاري یک وکار جدید، نیازمند تهیه اندازي کسب راه

کار، تخصیص منابع،  و اموري مانند مدل کسب تاجامع است 
لیدي موفقیت، کسب آمادگی براي تمرکز بر روي نقاط ک
ها را مورد بررسی  برداري از فرصت برخورد با تهدیدها و بهره

طرح تجاري در واقع راهنماي مسیر یک . قرار دهد
. کننده نقاط ضعف و قوت طرح استسازي و بیان تجاري

عنوان ابزاري   توان از طرح تجاري به می ،عالوه بر این
ت به طیف وسیعی از افراد مانند ارتباطی براي انتقال اطالعا

گذاران، شرکاي تجاري آینده، کارکنان و مدیران  سرمایه
بایستی خدمات زیر  مرحله،از این رو در این . استفاده کرد

) 1: گردد به متقاضیان ارائه توسط نهادهاي واسط مرتبط 
تهیه ) 2 سنجی فنی، مالی، مدیریتی و بازار ارزیابی و امکان
گزارش ) 4طرح توجیهی ) 3 کار و   طرح کسب

  .اعتبارسنجی) 5سنجی و  امکان پیش
  مرحله مجوز و استاندارد 7-11

هاي مختلف به بازار دیگر صادرات محصوالت و فناوري
کشورها براي نخستین بار، نیازمند دریافت انواع مجوزها و 
استانداردهاي مربوط به هر محصول، متناسب با بازار هدف 

زها براي ورود به بازار داخلی نیز شرط الزم این مجو. است
براي کمک به این فرآیند، در مرحله مجوز و . هستند

استاندارد، نهادهاي واسط مرتبط بایستی به ارائه خدمات زیر 
  :بپردازند
اي در خصوص فرآیندهاي ارائه خدمات مشاوره •

کسب مجوزها یا استانداردهاي محصوالت 
  محور؛ فناوري

مجوزهاي الزامی و تشویقی و کیفی دریافت انواع  •
  المللی؛هاي داخلی و بینبررسی محصول در عرصه

رصد انواع مجوزها و استانداردها و کارگزاران  •
  المللی آنها در بازارهاي هدف؛ بین

ارائه مشاوره در زمینه گرفتن مجوز و معرفی  •
استانداردهاي مرتبط با محصول با توجه به نوع 

  ها؛مدنظر به شرکتمحصول و بازارهاي هدف 
بر عهده گرفتن مسئولیت پاسخگویی به سؤاالت  •

نهادهاي مرجع صادرکننده مجوزها به عنوان رابط 
  ها؛ ها و سازمانشرکت

هاي مرجع و مرتبط، به منظور تعامل با آزمایشگاه •
هاي مورد نیاز براي کردن زمان و هزینه آزمایشبهینه

  صدور مجوز؛
ت بررسی میزان هاي تخصصی جهارائه مشاوره •

هاي مربوطه بر  پذیري اخذ مجوز و ریسکامکان
  .اساس مدارك موجود

  گذاري خطرپذیرسرمایه 7-12
هاي مطلوب تأمین مالی گذاري خطرپذیر یکی از روشسرمایه
این روش، اثرات منفی نقاط ضعف . هاي فناور استطرح

مانند  –بنیان و فناور هاي دانشاحتمالی مدیران شرکت
نداشتن دانش و تجربه مدیریتی، فقدان منابع مالی کافی، 

را به حداقل  -نداشتن شناخت صحیح از بازار و مشتریان 
ها هم رسانده و در عین حال، به حفظ مالکیت فکري طرح

گذار ضمن مشارکت در در این روش، سرمایه. کندکمک می
سازي طرح، در موفقیت یا شکست آن نیز با صاحبان تجاري
در نتیجه چنین فرآیندي، ضمن حل . گرددح شریک میطر

مشکالت دریافت وام از بانک، سایر مشکالت و موانع 
پیشرفت طرح نیز با همکاري و مشارکت ذینفعان برطرف 

رسیدن گذار پس از به نتیجهدر نهایت هم سرمایه. شودمی
طرح، سهم خود را از طریق سازوکاري مشخص واگذار 

گذاري در کنار سایر انواع  این روش سرمایهامروزه . نماید می
ها به یک روش مستقل و متداول تأمین مالی تبدیل شده روش

. انداي در این زمینه بوجود آمده هاي تخصصیاست و شرکت
ها شامل تأمین منابع مالی براي فعالیت این شرکت

هاي نوین، گذاري پرخطر و بلندمدت در فناوري سرمایه
یت و بازار شرکت نوپا و مدیریت ریسک مشارکت در مدیر

هاي خروج از گذاران، زمان و راههمچنین سرمایه. شودمی
هاي خود محاسبه گذاري را از همان ابتدا در برنامهسرمایه

طبق آمار موجود، در حال حاضر در . دهند نموده و جاي می
صندوق دولتی براي  6صندوق غیردولتی و  14کشور ما، 
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  .خطرپذیر علم و فناوري در حال فعالیت هستندتأمین سرمایه 
  مشاوره تولید 7-13

در راستاي این کارویژه، نهاد واسط بایستی با استفاده از 
هاي علمی براي شناسایی و حل مسأله سازمانی اقدام به روش
هاي عملیاتی براي رفع مشکالت یابی نموده و توصیهعارضه

هاي  اختیار مجموعهسازمانی را به ترتیب اولویت در 
تواند نقشه شده، میاین اقدامات توصیه. بنیان قرار دهد دانش

ها و با بررسی اکثر شرکت. راه موفقیت سازمان باشد
توان گفت که اکثر آنها به هنگام بنیان، میهاي دانشمجموعه

هاي تولیدي و سازمانی، در مراحل حاد مراجعه به مشاوره
یابی براي مشکالت خود بال عارضهفعالیت خود بوده و به دن

یابی، رویکرد درمانی است و حال آن که عارضه. هستند
به جاي این . هاي بسیار براي سازماندربردارنده هزینه

توان از رویکرد پیشگیري استفاده کرد که بسیار رویکرد، می
به عنوان مثال، نهادهاي واسط . تر استصرفهتر و بههزینهکم

یژه، بایستی یک سري دوره کارگاهی متناسب ذیل این کارو
بنیان به صورت ها و مؤسسات دانشبا نیاز واقعی شرکت

هاي مدت و تحت عنوان مدیریت سازمانی در شرکت کوتاه
هاي در هایی که تمام شرکت دوره –بنیان طراحی کنند دانش

و تنها پس  - مسیر داالن فناوري ملزم به گذراندن آنها باشند 
هاي دیگر به متقاضیان مورد درخواست وام و کمکاز آن، 

هاي تعالی سازمانی، رهبري سازي مدلپیاده. بررسی قرار گیرد
و تحول سازمانی، مدیریت تغییر سازمانی، مدیریت فناوري 

اعم از (اطالعات در سازمان، مدیریت رفتارهاي سازمانی 
و مدیریت جامع ) استرس، تنش، رفتارهاي سیاسی، مذاکره

اي در زمینه تولید  فیت محصوالت، از دیگر خدمات مشاورهکی
تواند توسط نهادهاي واسط تعریف و اجرا  هستند که می

  .گردد
  تسهیالت 7-14

تخصیص به موقع و صحیح منابع مالی در هر یک از مراحل 
سازي آن  رشد واحد فناور، در موفقیت روند بلوغ و تجاري

این اساس الزم است تا بر . کند فناوري، نقش مهمی ایفاء می
در این مرحله، نهادهاي واسط خدمات متنوع مالی شامل 

خرید محصوالت، خرید تضمینی، نامه، پیشصدور ضمانت
بنیان، صدور هاي دانشانواع وام، تضمین طرح

هاي بانکی و لیزینگ را به متقاضیان خود ارائه  نامه ضمانت

  .دهند
  کنندالت را دنبال مینهادهاي واسطی که کارویژه ارائه تسهی

براي ) هامانند بانک(در واقع عدم تمایل نهادهاي مالی سنتی 
کنند چرا که هاي نوین را جبران میگذاري در فناوريسرمایه

نهادهاي مالی سنتی، کمتر حاضر به پذیرفتن ریسک باالي این 
توانند خالء عدم عالوه بر این، نهادهاي مالی می. حوزه هستند
ر پژوهشی مشترك میان پژوهشگران و نوآوران با وجود آثا

ها را خصوصاً در مسائل مربوط به دانش فنی پوشش بانک
داده و فرآیند تبدیل ایده به ثروت را با جلوگیري از افتادن 

  .پژوهشگران و نوآوران در بوروکراسی معمول تسریع کنند
  )المللیداخلی و بین( بازاریابی 7-15

آشنایی  ،در حوزه بازاریابی و بازرگانیهاي فعال  اکثر شرکت
و در  نداشتههاي نوین  فناوريسازوکار نوآوري و زیادي با 

هاي  اغلب موارد با وجود برخورداري از قابلیت مدیریت بنگاه
هاي نوین، فاقد تخصص الزم در بازاریابی و  مبتنی بر فناوري

از این رو به  .هستند المللی، خصوصاً در مقیاس بینفروش
خصوصاً   سازي محصوالت مبتنی بر فناوري منظور تجاري

اي  هاي حرفه ، ایجاد و توانمندسازي گروههاي نوینفناوري
ها، امري ضروري به  بازرگانی و بازاریابی فعال در این حوزه

 . رسد نظر می

خدمات ذیل در چارچوب خدمات بازاریابی  ،با این رویکرد
حمایت از ) 1: شود ارائه تواند توسط نهادهاي واسط می

داخلی و هاي  و فناوران در نمایشگاه ها حضور شرکت
 هاي بازرگانی و فروش محصوالت انجام فعالیت) 2 المللی بین

هاي الزم در زمینه تبلیغات، توسعه بازار و  ارائه مشاوره) 3
خرید و فروش، بازاریابی و ) 4 هاي بازرگانی فعالیت

) 5المللی در سطح بین ها بازارسازي محصوالت و فناوري
 هاي توزیع ایجاد شبکه) 6ها برندسازي براي شرکت

هاي خرید  استفاده از سازوکار تضمین و اهرم) 7المللی  بین
) 9و  صادرات محصوالت) 8 دولتی براي دستیابی به بازار

  .هاي صادراتی پیگیري دریافت مشوق
این  المللی براي تحقق هر چه بهتردر زمینه بازاریابی بین

مرزي که از توان پیشنهاد نمود تا دفاتري برونکارویژه می
کنند ایجاد شده نیروهاي متخصص بومی آن منطقه استفاده می

در  "آشنایی با فرهنگ بومی"تا به بهترین نحو ممکن از عامل 
هاي بازرگانی استفاده ترکردن مطالعات بازار و مشاورهواقعی
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  .شود
وانع زیادي در برابر تجارت در بازارهاي جهانی هنوز م

ی مانند بنیان، به ویژه تولیدات کشورهای محصوالت دانش
فرآیندهاي پیچیده ورود به بازار جدید،  .وجود داردایران، 

هاي باال، نیاز به استانداردهاي  عدم وجود برند مناسب، تعرفه
اي از جمله مشکالت  قابل قبول و همچنین موانع غیرتعرفه

ها در که واسطه بنیان هستند محصوالت دانش موجود در بازار
  .این مرحله بایستی بر آن فائق آیند

  حقوقی 7-16
که در تفسیر و طراحی این کارویژه براي موقعیتی است 

کننده خدمات  اجراي مفاد قرارداد، اختالفی بین واحدهاي ارائه
از طریق مذاکره و نماید که  بروز میهاي متقاضی  و شرکت
اي  مسألهنداشته و یا مواردي که حل و فصل امکان  ،توافق

به  ي تحت پوشش نهاد واسط حقوقیها حقوقی براي شرکت
  .آید میوجود 

در تنظیم قراردادهاي ارائه خدمات فناوري یا در مسائل 
  با توجه به ماهیت حقوقیمشتري هاي  حقوقی که شرکت

خود ممکن است با آن روبرو شوند دسترسی به خدمات و 
مرحله در این . اي دارد هاي حقوقی اهمیت ویژه اورهمش

) 1 :شوند ارائه میتوسط نهاد واسط حقوقی خدمات زیر 
داوري اختالف در ) 2 ها بررسی مسائل و امور حقوقی شرکت

سایر نهادهاي واسط در مراحل موارد بروز اختالف بین 
 هاي مشاورهارائه ) 3و  متقاضیان مختلف داالن نوآوري با

  .هاي تحت پوششبه شرکت حقوقی
  
  بندي جمع -8

گري نوآوري، مسیري است مرحله به مرحله در داالن واسطه
بنیان که به اقتضاء هاي دانشوکار شرکتمسیر توسعه کسب

بنیان در مقاطع مختلف و در بستر نظام نیازهاي مجموعه دانش
ما . کندهاي مختلفی را ارائه میملی نوآوري کشور، کارویژه

زنجیره تأمین "ها از منطق تعریف و طراحی این کارویژهدر 
نمودار . ایمدر سرتاسر فرآیند نوآوري استفاده کرده "نوآوري

هاي نوآوري در مسیر هاي مختلف واسطهزیر نیاز کارویژه
رشد، رشد و نوزادي، پیش(بنیان رشد یک مجموعه دانش

  . دهدرا نشان می) بلوغ

هاي مورد بحث در این پژوهش کارویژهنیز به اختصار  8جدول 
را به همراه خدمات مورد نظر براي هر یک از آنها را نشان 

 .دهد می
  هاي نوآوري در داالن نوآوريهاي واسطهخالصه کارویژه) 8 جدول
  مرحله اینخدمات نهاد واسط در   نام مرحله  ردیف

1  
  نگاري آینده

  و برآورد
تهیه نقشه راه فناوري و نوآوري  §

  براي یک محصول یا خدمت

2  
  بررسی
 / فناوري
  محصول

 سنجی ساخت تجهیراتامکان §

 سنجی محصوالت وارداتیمکانا §

بازرسی و نظارت بر محصوالت  §
 تأییدشده

 بررسی تجهیرات §

مورد بررسی مواد و محصوالت  §
 استفاده

  محصول/فناوريمشاوره اخذ تأییدیه  §

3  
  ارزیابی
  يسطح فناور

  هاشناسایی نیازهاي شرکت §
  ارزیابی سطح بلوغ فناوري §

4  
  مستندسازي
  فناوري

  مستندسازي §

5  
  ثبت
  اختراع

 تحلیل پتنت §

 ثبت طراحی صنعتی §

 ثبت عالمت تجاري §

 ثبت پتنت §

 سنجی پتنتجستجو یا امکان §

  مانیتورینگ پتنت §

6  
  رصد
  فناوري

 رصد فناوري §

بررسی و تبیین جایگاه فناوري مورد  §
 رقیب و مکملهاي مشابه،  نظر نسبت به فناوري

بررسی وضعیت، جایگاه و چرخه  §
  عمر فناوري مورد مطالعه در صنعت

7  
  انتقال
  فناوري

 انتقال فناوري §

  رسوخ فناوري در صنعت §

8  
  ضمانت
  فناوري

  ضمانت فناوري §

9  
  رصد
  بازار

 المللی بینو رصد بازار داخلی  §

 تخصصی هاي حضور در نمایشگاه §
 داخلی

 خرید دولتی §

 تجهیزاتخرید محصوالت و  پیش §

 هاي رقیبگردش مالی شرکت §

 اي رقباهاي توسعهطرح §

  قیمت و کیفیت محصوالت آنها §
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  هاي نوآوري در داالن نوآوريهاي واسطهخالصه کارویژه) 8 جدول
  ]ادامه از صفحه قبل[

  مرحله اینخدمات نهاد واسط در   نام مرحله  ردیف

10  
طرح تجاري و 

  سنجی امکان

 طرح تجاري §

 سنجیامکانگزارش  §

 سنجیامکانگزارش پیش §

 اعتبارسنجی §

  طرح توجیهی §

11  

  
اخذ 

استانداردها و 
  مجوزها

  استاندارد سیستم §
 استاندارد و مجوز محصول §

  ها مجوز و تأییدیه پیگیري §

12  
گذاري  سرمایه

  خطرپذیر
  گذاري خطرپذیرسرمایه §

  مشاوره تولید  13
 مشاوره فنی §

  مشاوره مدیریتی §

  تسهیالت  14

 بالعوضهاي  کمک §

 خرید تضمینی §

  سرمایه در گردش §
 الحسنه قرض §

 گنلیزی §
 خریدپیش §

 یارانه تسهیالت §

  )تاختالف قیم(یارانه محصوالت  §

15  
  بازاریابی

داخلی و (
  )المللی بین

 بازاریابی §

 برندسازي §

 المللیهاي توزیع بینایجاد شبکه §

 صادرات محصوالت و خدمات §

داخلی  هاي حضور در نمایشگاه §
  ...و المللی بین

  حقوقی  16

به  حقوقی هايمشاورهارائه  §
 هاي تحت پوشششرکت

داوري و حل اختالف در موارد  §
سایر نهادهاي واسط در بروز اختالف بین 

  متقاضیان مراحل مختلف داالن نوآوري با
  
  گیرينتیجه -9

هاي مروري کلی بر موارد طرح شده در خصوص واسطه
  :آن است کهنوآوري در این پژوهش، بیانگر 

هاي مختلف ها و نقشدر این پژوهش، فعالیت .1
تر از آنچه در  هاي نوآوري در طیفی وسیعواسطه

. هاي پیشین ذکر شده مورد بحث قرار گرفته است پژوهش
هاي رسد که الزم است تعدد و تنوع فعالیتبه نظر می

. ها در طول زنجیره تأمین نوآوري گسترش یابدواسطه
  :براي مثال
در زنجیره تأمین با حرکت رو به عقب  )الف

یا ) نگاري و برآورد، ارزیابی سطح محصول آینده(
حفاظت از مالکیت فکري و (حرکت رو به جلو 

هاي متفاوتی بایستی واسطه) المللیبازاریابی بین
  .آفرینی کنندنقش
هاي فناورانه به صنایع یا گسترش فعالیت) ب

ها را واسطههاي جدید، نقش و کارویژه  فناوري
  .استافزایش داده 

ها به بازارهاي شرکت همچنین گسترش فعالیت) ج
اي در مقایسه با گذشته که بیشتر، بازارهاي فرامنطقه

گري افزوده هاي واسطهداخلی مهم بودند بر کارویژه
  .است

بنیان و هاي دانشبا توجه به تصویب قانون شرکت .2
ا در کشور طی هگیري تعداد زیادي از این شرکتشکل

سازي محصوالت و یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه، تجاري
توان می. ها بسیار مهم خواهد بودخدمات این شرکت

ها و ابتکارات در نانو، گفت حجم انبوهی از نوآوري
خلق شده است و به ثمر ... فناوري، الکترونیک وزیست

دهی ها، تنها با طراحی و شکلرساندن این نوآوري
به . پذیر خواهد بودهاي نوآوري در کشور امکانطهواس

رسد معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري نظر می
به . ترین نقش را در این زمینه بایستی ایفاء نمایدمهم

صورت مشخص، طراحی قانون و سازوکارهاي 
دار  هاي اولویت گري فناوري و نوآوري در حوزه واسطه
شده در این  هاي طرحکشور با توجه به کارویژه براي

تجربیات ستاد ویژه توسعه . گرددمقاله، پیشنهاد می
اندازي کریدور ارائه خدمات به فناوري نانو در راه

بنیان تابعه، قابل اشاعه به دیگر ستادهاي هاي دانششرکت
 .ویژه کشور است

هاي نوآوري بایستی به همه در طراحی واسطه .3
ی که به نوعی ذیل دانشگاه، دولت و صنعت، نهادهای
دهند توجه و از گري از خود بروز میهاي واسطهکارویژه
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هاي پارك. برداري را نمودظرفیت آنها حداکثر بهره
فناوري؛ مراکز رشد واحدهاي فناوري؛ ستادهاي ویژه 
توسعه فناوري ذیل معاونت علمی و فناوري ریاست 

هاي هماهنگی دانش، انون؛ ک)ستاد تاکنون 13(جمهوري 
هاي صنعت و بازار؛ سازمان صنایع کوچک و شهرك

از جمله ... گذاري خطرپذیر وهاي سرمایهصنعتی؛ صندوق
دهی و  توان از آنها براي شکلنهادهایی هستند که می

هایی گري نوآوري در زمینه نوآوريبخشی به واسطه سامان
بخشی از آن  که هر کدام از این نهادها متولی تمام یا

 .هستند استفاده کرد

ها و مباحث درباره فرض بسیاري از تحلیلپیش .4
یک به یک به "ها این است که آنها در ارتباطی واسطه

کننده و کنند یعنی هر واسطه بین یک تأمینکار می "یک
هاي اما در نظام. باشداش در یک ارتباط طولی میمشتري

چند به "تر مثل پیچیدهها در ارتباطاتی نوآوري، واسطه
چند به یک به "، "یک به یک به چند"، "یک به یک

کنند که شامل کار می "چند به چند به چند"یا حتی  "چند
به مرور زمان ارتباطات . شودارتباطات طولی و عرضی می
ها هم با اهمیت هاي واسطهچندگانه و اتصاالت در شبکه

اسطه تنها یک عالوه بر این، ممکن است یک و. اندشده
گري را انجام ندهد و چند فعالیت خدمت خاص واسطه

 .زمان راهبري نماید گري را به صورت همواسطه

  

  

  انیبندانش يهاشرکت رشد ریمس در ينوآور يهاواسطقابل ارائه توسط  يهاژهیکارو) 3شکل 
  
  هاي آتیپیشنهادهایی براي پژوهش 9-1

هاي علم، گرفته در حوزه واسطه هاي صورتاکثر پژوهش
مهندسی یا مبتنی بر علوم -نوآوري با نگاهی فنیفناوري و 

اي تجربی و ناظر به تولید محصول یا خدمتی مشخص از ایده

)ارزیابی سطح فناوري(  

)محصول/ بررسی فناوري(  
)نگاري و برآورد آینده(  

)رصد فناوري(  
)ثبت اختراع(  

 

 زمان

رشد پیش نوزادي  رشد بلوغ 

  )مستندسازي فناوري(
)انتقال فناوري  

  )ضمانت فناوري(
  )بازاررصد (

)اخذ استانداردها و مجوزها(  
  )گذاري خطرپذیر سرمایه(

 

)مشاوره تولید(  
)تسهیالت(  

)بازاریابی داخلی و خارجی(  
)حقوقی(  

طرح تجاري و (
 )سنجی اقتصادي امکان

یژه
ارو
ک

کت
شر

از 
د نی
مور

ي 
ها

 
ش
 دان
اي
ه

یان
بن
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با این همه، این سؤال و . انداولیه و خام انجام شده
ها تواند بسیار جدي باشد که ایدههاي ناظر به آن می پژوهش

هاي مربوط به حوزه علوم انسانی و اجتماعی بر و نوآوري
ها به نتیجه عملی منجر بناي چه سازوکاري از واسطهم

گري و هایی میان نظام واسطهخواهند شد؟ و چه تفاوت
هاي مربوط به آن در حوزه علوم انسانی و اجتماعی با کارویژه

  هاي دانشی وجود دارد؟سایر حوزه
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